Årsmelding for
TSSG

2003 - 2004

Innkalling til årsmøte i TSSG
Årsmøtet finner sted tirsdag 9.november 2004 kl.19.00.
Det avholdes i et klasserom i Realfagsbygget på Gløshaugen
(nærmere beskjed kommer senere).
Saker som skal tas opp på årsmøtet må være styret i hende senest søndag
7. november.
Saksliste:
Sak 1-04. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 2-04. Valg av ordstyrer og referent
Sak 3-04. Gjennomgang av statutter og referat fra i fjor
Sak 3-04. Gjennomgang av årsmeldingen
Sak 4-04. Gjennomgang av revidert regnskap
Sak 5-04. Gjennomgang av budsjett
Sak 6-04. Valg, primært av:
1. Leder
2. 3 styremedlemmer
3. Redaktør
4. Hytteschæf
5. Redd Barna-mor
6. Revisor
7. Visemor
Sak 7-05. Eventuelt
Etter valget vil det bli en pause, med enkel bevertning.
Etter selve årsmøtet vil det bli opptak av nye TSSG’ere.
Disse må huske å ta med et knapphull.
Schæfen eller stedfortreder vil holde auksjon over gjenglemte saker og ting fra DB.
Dersom døra er stengt. Møt opp mellom Kjemiblokk 2 og 3 kl. 19.00, så skal noen
komme og låse opp. Eller ring meg dersom du ikke vet hvor det er.
TSSGhilsen Rolf Sigvart Lein, 95293166
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3-04 Statutter
Statutter for TSSG
1.

Gruppens navn er Trondheimstudentenes speidergruppe, forkortet TSSG.
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Formålet for speidergruppen er å bevare og fremme speiderideen blant de
studerende.

3.

TSSG er en sammenslutning av speidere under høyere utdannelse i
Trondheim. Andre interesserte kan opptas etter godkjennelse av styret.

4.

a)
b)
c)

Styret består av en leder og tre til fire styremedlemmer. I styret
bør flere studiesteder og begge kjønn være representert.
Styrets funksjonstid er ett år.
Styret står for den daglige drift av gruppen. Styret kan innkalle til ekstraordinær generalforsamling.
Styret er ansvarlig overfor årsmøtet og ekstraordinær generalforsamling.

5.

Punkt 5 fjernet 8. november 2001.

6.

Årsmøtet og ekstraordinære generalforsamlinger er høyeste instans i
gruppen.
A.
Årsmøtet
1)
Årsmøtet holdes i november. Melding om årsmøtet og saksliste sendes medlemmene senest
fjorten dager i forveien. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen
10 dager før årsmøtet. Årsmeldingen skal være tilgjengelig for gjennomsyn ca en uke før
årsmøtet.
2)
Årsmøtet behandler:
a. Årsmelding
b. Revidert regnskap per 31.oktober.
c. Budsjett
d. Valg. Valgene skal foregå skriftlig når det er mer enn en
kandidat eller noen krever det.
e. Innkomne saker.
B.
Ekstraordinær generalforsamling.
1)
Ekstraordinær generalforsamling kan bli innkalt etter krav fra
25% av medlemmene eller styret.
2)
Melding om - og saksliste for - ekstraordinær
generalforsamling må sendes medlemmene minst en uke før denne skal holdes.
3)
Ekstraordinær generalforsamling må ha minst 50% fremmøte
for å være beslutningsdyktig. Unntatt er de som har frasagt seg stemmeretten
4)
Ekstra ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdyktig uansett fremmøte.
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A.

Valg
1)
2)

B.

På årsmøtet velges leder og styremedlemmer, så velges eventuelle tillitsrepresentanter.
Kasserer velges av styret blant styremedlemmene.
Lederen må ha minst halvparten av stemmene ved valg. Lederen kan ikke gå av før ny leder er
valgt. Lederen kan ikke gjenvelges.
Styret velges på årsmøtet. Minst en av dem bør ha vært i det
foregående styret. I tilfelle et av styremedlemmene frafaller, velges et nytt styremedlem.

Valgkomite.
1)
Valgkomite velges på årsmøtet.
2)
Komiteen består av minst to medlemmer.
3)
Komiteen står for administrasjon av alle valg.
4)
Komiteen har til oppgave å sette frem kandidater til følgende
valg på årsmøtet:
a. Leder
b. Styremedlemmer
c. Eventuelle tillitsverv
5)
Forslag til kandidater kan fremmes av alle medlemmer av gruppen gjennom valgkomiteen. Det
er også anledning til å fremme forslag på valgmøtet. Kandidatene må ha sagt seg villige på
forhånd.
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8.

Ved eventuell oppløsning oppbevares gruppens midler av Studentspeiderrådet inntil ny gruppe kan bli dannet.
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Statuttene kan bare forandres på årsmøtet og ekstraordinær generalforsamling. Statuttene kan endres ved 2/3
flertall. Minst 50% av gruppas medlemmer må være tilstede. Unntatt er de som har frasagt seg stemmeretten.

Statutter for Vise Versa.
1.

Fondets midler skal brukes til trykking og utgivelse av visehefter og -bøker,
men også andre trengende prosjekter innen TSSG kan nyte godt av fondet.

2.

Bevilgninger fra fondet skjer etter søknad og avgjørelse ved alminnelig flertall
på et visemøte hvor minst 10% av TSSG’s medlemmer er tilstede.

3.

Det forutsettes at salgsinntekter fra bøker utgitt med støtte fra fondet,
tilhører dette. Rentene tilføres fondet som inntekter.

4.

Utlån fra fondet skal kunne skje til ulike trengende formål innen TSSG. Tilbakebetaling skal finne sted innen 12
måneder hvis ikke annet er avtalt.

5.

Utlån under Nkr. 500,- kan godkjennes av styret. Større utlån legges fram
for godkjennelse på et visemøte hvor minst 10% av TSSG’s medlemmer er
tilstede. Lånene er rentefrie.

6.

Disse statuttene kan endres ved alminnelig flertall på årsmøtet og
ekstraordinær generalforsamling i TSSG.

7.

VV-fondets regnskap skal fremlegges på årsmøtet i TSSG.

Leder for VV-fondet (Visemor) velges på årsmøtet i TSSG
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3-04 Referat fra årsmøtet i TSSG
Tid: 13.11.2003 19:23 - 21:02
Sted: Realfagsbygget R4
Sak 1-03: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent ved akklamasjon
Til stede:
Christian Arntzen
Espen Berg
Espen[II] D. Gjerp
Fredrik Arnesen
Heidi B. Helgå
Hilde L. Lein
Karine B. Hansen
Olav R. Johansen
Rolf Sigvart Lein
Steinar Hagen
Tone Hotvedt
Sigvart hadde kommentar tildagsorden sak 7 (Valg) på om det kunne være aktuelt med fire
styremedlemmer isteden for tre.
Sak 2-03: Valg av ordstyrer og referent
Ordstyrer: Hilde L. Lein
Referent: Espen Berg
Begge valgt ved akklamasjon
Sak 3-03: Gjennomgang av statutter og referat fra ifjor
Sak 8-02
8.1: Avslått skulle vært byttet til Avsky (Espen)
8.4: Pengene ble belastet DB istedet for VV på grunn av at summen ble så mye
lavere enn fryktet (Sigvart)
Sak 4-03: Gjennomgang av årsmeldingen
Kommentarer til årsmelding for TSSG
* Tirsdag 18.februar: Vi så filmen Scouts Honour hos Espen.
* September "mangler" for å skille august fra september og september fra oktober.
* 16.september så vi "United" på kinomøtet.
* 25.september spilte vi på 2 baner og ikke bare på baner.
Kommentar til årsmelding for TSSG-Nytt:
* Gikk redaksjonen sin veg siden det ikke er blitt utgitt TSSG-nytt?
Kommentar til årsmelding for Redd Barna mor:
* Kontonummer savnes. Forrige Redd Barna mor har ikke gitt nåværende Redd Barna mor
disponeringsrettighet til kontoen. Kontoutskrifter har derfor ikke kommet til riktig Redd
Barna mor.
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Kommentar til årsmelding fra Visefar
* Christian ønsker en annen farge på nye T-skjorter. Avslått så lenge fargen er burgunder og
forblir burgunder selv etter vask.
Sak 5-03: Gjennomgang av revidert regnskap
Kommentar til regnskap for Duddelibu:
* Ved for 2002 er betalt. Ved for 2003 er ikke betalt. Ny hytteschæf har ansvar for at dette
blir gjort.
Sak 6-03: Gjennomgang av budsjett
Kommentar til budsjett for Duddelibu
* Det bør søkes om penger til nytt takbeslag rundt pipa og nye benker i BB når det søkes om
stud.sosiale midler.
Sak 7-03: Valg
Leder:
Styremedlemmer:

Redaktør:
Redaksjon:

Hytteschæf:
Redd Barna mor:
Revisor:
Visemor:

Rolf Sigvart Lein (Akkl)
Karine B. Hansen (Akkl)
Olav R. Johansen (Akkl)
Steinar Hagen (Akkl)
Tone Hotvedt (Akkl)
EspenII D. Gjerp (Akkl)
Christian Arntzen (Akkl)
Fredrik Arnesen (Akkl)
Stig Mjaaland (Akkl)
... og alle andre som kan bidra!
Espen Berg (Akkl)
Yvonne Olsen 9 stemmer Valgt
Solvor Mjaaland
2 stemmer
Frode Seland (Akkl)
Mette Mannerud (Akkl)

Sak 8-03: Leirbålskapper for TSSG'ere
Dette tas opp på håndarbeidsmøte hos Tone Hotvedt 25.november 2003
Sak 9-03: Duddelibu - 40 år
Det blir ikke en ekstraordinær feiring av DB på grunn av mangel på mannskap. Det blir
vanlig bursdagstur hvor pensjonister som føler for å komme er velkomne. Det blir ikke sendt
ut ekstra invitasjoner til gamle TSSG'ere.
Det legges opp til en markering sommeren 2004.
Sak 10-03: Eventuelt
* Espen har ansvar for 2m snø på DB
* Styret hjelper Visemor med å få trykket nye T-skjorter
* Styret sjekker med skap til TSSG-tingene
Espen Berg (referent)
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4-04 Gjennomgang av årsmeldingene
Årsmelding TSSG
Første halvår av 2003 var det stort sett bare et møte i uka. Antallet som har vært på møtene
var heller ikke alltid så stort, det var en del møter kun arrangøren møtte opp på. Dette er ikke
noe nytt fenomen, men det var flere enn vanlig i løpet av vårsemesteret 2003. Det er fortsatt
bra oppmøte på en del av møtene, som for eksempel Pils&Pizza, Kugler&Kægler.
I høst har vi blitt mange flere, noe som er kjempefint. Som følge av det har også oppmøte gått
drastisk opp. I vår ble oppmøte på 4 TSSG’ere på et møte regnet som bra. I høst har det knapt
vært et møte med så få TSSG’ere tilstede.
2003
November
Tirsdag 18. Pizza & Video. Vi så bl.a. på Ringenes Herre – To tårn på en dårlig kopi fra
Internett.
21. – 23. DB-tur. Tror denne turen egentlig ikke ble noe av. Mulig dette var turen når EspenII
var alene på tur fordi ingen andre dukket opp. Han tok bussen opp på fredag og så tror jeg han
gikk ned igjen til Hommelvik på søndag. Temmelig sprekt, det er ca 18 km fra DB til
Hommelvik.
Tirsdag 25. Håndarbeidskveld. Litt usikker på om det var så mange på dette møtet. Meningen
var vel å se på muligheten for å lage en leirkappe, men det ble det i alle fall ikke noe av.
Torsdag 27. Kugler & Kægler. Noen var nok på Centrum Bowling og slo ned kægler, men om
det var mange husker jeg ikke.
Desember
Torsdag 4. Gløgg & Pepperkaker ble arrangert i Torsvei 15d. Det ble laget pepperkaker og
drukket gløgg.
12. – 14. Juletur m/pinnekjøtt til DB. Turen ble avlyst, var litt nærme jul.
2004
Januar
Tirsdag 6. Pils og Pizza. Det var pizza, men ikke så mye pils.
Torsdag 8. Skiprepareringsmøte. Bare Stig gjorde noe med skiene sine, han hjalp også Solvor.
Rolf Sigvart var innom, men uten ski.
9. – 11. Koietur. Denne turen ble avlyst.
Tirsdag 13. Kaffe, is og sladder. Vi fikk kaffe og is hos Heidi. Hvor mye sladder det var er jeg
litt usikker på.
Torsdag 15. Kultur & Kafé. Hmm, sikkert et fint møte…
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Tirsdag 20. Grilling i Bymarka. Yvonne, Steinar og noen til grillet ved Lianvannet.
Torsdag 22. Visemøte hos Mette. Noen var hos Mette, om det ble mye synging kan sikkert
diskuteres.
Lørdag 24. Harry-tur til Storlien. Heidi arrangerte en utmerket tur til Storlien, hvor vi fikk
shoppet noe i en litt skuffende liten butikk. Men det ble kjøpt masse godteri og litt lettøl.
Søndag 25. Skitur. Av de som var på Harry-tur, møtte bare EspenII opp på skituren. Der var
også Stig.
Tirsdag 27. Kugler & Kægler på Centrum Bowling. Pizza ble fortært på Egon.
Torsdag 29. Vold & Video hos Karine. Vi var ca 7 stykker som så film(er) hos hun.
Februar
Tirsdag 3. Reker og hvitvin. Det ble i alle fall spist reker.
Torsdag 5. Avismøte. En liten gjeng satt på Gløshaugen og diskuterte seg frem til innholdet i
neste utgave.
Tirsdag 10. Anaboler, aking & kakao. ingen kom, arrangør akte alene, droppet boller og
kakao, men det var morsomt å ake...
13. – 15. Bursdagstur. Som tradisjonen tilsier laget styret middag, det var en form for
jubileumsmiddag med en del eldre fossiler som kom. Fossilene brukte fredagen til å skuffe
snø av taket som plutselig lakk...
Tirsdag 17. Møte i Ludoklubben SEX. Veldig få kom, men det var nok til å spille en runde.
Torsdag 19. Skøytemøte. Sorry, hukommelsen strekker ikke til...
Tirsdag 24. Kugler & Kægler. Greit oppmøte, men gjengen var så sultne at de gikk rett på
Egon...
Torsdag 26. Plaskemøte. Veldig lite oppmøte, kom det noen i det hele tatt?
27. – 29. DB tur. Vi var 5 stykker på tur fra fredag til lørdag og 7 fra lørdag til søndag.
Strålende skivær og vi fikk også bygget noen hindre til V5K, samt forberedt en del andre ting.
Mars
Tirsdag 2. TP & Kafé. Hukommelsen mener å gjengi at det var noen få, men ivrige spillere??
Torsdag 4. Fondue & Rødsprit. Mange kom og spiste seg så mette at de nærmest trillet hjem...
5. – 7. Fullmåne tur i Bymarka. UHU UHU..., hukommelsen strekker ikke helt til, men mener
at denne turen ble det lite av.
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Tirsdag 9. Pils & Pizza. Vi spiste pizza og koste oss som vanlig...
Torsdag 11. Tupperwareparty. Ekte Tupperwareselskap hvor de aller fleste hadde bestilt noe
før de dro hjem. Mye rart å få tak i i plastikk...
12. – 14. Vinter 5-kamp. Vi fikk to deltagende lag fra Kattem og et lag fra TSSG. Vi gikk
ikke seirende ut, men fikk vandreskien for tredje året på rad. Ikke så bra…
Tirsdag 16. Klinemøte. Arrangøren var der, det samme var Steinar, men han skulle på fest.
Lite klining på møtet, men hvordan det var på festen, må vi spørre festdeltakeren om…
Torsdag 18. Stjernemøte. Utsatt til en litt mørkere årstid. Det var blitt for sent på året til å se
stjerner på tidlig kveldstid.
Tirsdag 23. Speidermøte. De som var der forsøkte seg på et par merker, har hørt at det skal ha
vært bra.
26. – 28. Veddugnad. Avlyst fordi vi ikke hadde fått tak i noe sted å hogge ved. Vi fikk ikke
lov av grunneier å hogge rundt hytta lenger.
Tirsdag 30. Kugler & Kægler. Jeg tror ikke det ble spilt noe, dårlig oppmøte...
April
Torsdag 1. 1. aprilmøte/ påskemøte. Nyhetene ble nøye overvåket og det ble laget mye
marsipan i mange farger og former.
Torsdag 15. Visemøte som det ikke ble noe av.
Tirsdag 20. Sykkelklargjøringsmøte. Det var en 5-6 stykker som vasket og reparerte syklene
sine hos Sigvart. Syklene ble veldig glad for denne innsatsen.
23. – 25. Tur til siste snøen ble nytt forsøk på veddugnad. Vi hogget ved på en ny plass.
Masse ved ble hugget og fraktet til starten av myra, noe ble også båret over, men mesteparten
fikk ligge og godgjøre seg til over sommeren.
Tirsdag 27. Kugler & Kægler. Det var så få som møtte opp at de som kom gikk rett og spiste.
Torsdag 29. Primitiv mat ble laget i skråningen opp mot Estenstadmarka bak Risvollan.
Mai
Lørdag 1. Årsmøte GibGob RL på Kuhaugen. Vi testet årets utgave av engangsgriller og
hadde årsmøte.
14. – 17. Tur til Snøhetta. Ingen påmeldte ergo ingen tur.
Torsdag 27. Kugler & Kægler. Ingen andre enn arrangørene dukket opp. Disse var ekstremt
sultne og dro hjem. Det skal ha møtt noen opp på Egon, men om de spiste vites ikke.
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August
31. – 7. Sommerleir. Masse mennesker, mest gamle, var innom i hele eller deler av uken, gikk
turer, solte seg, skiftet halve taket og dro på badeturer.
Onsdag 11. Verving på Gløshaugen. EspenII, KristinIII, Steinar og Tone + muligens noen flere
satt hele dagen foran lavvoen ved Hovedbygget og vervet nye medlemmer. De stekte mange
vafler.
12. – 19. Det ble vervet nye TSSGere på mange av dagene mellom disse datoene. Det ble stort
sett delt ut små lapper med informasjon og vervehefter. Vervingen foregikk midt på dagen på
Stripa, i Realfagsbygget, på Dragvoll og på bitte litte grann på HiST - Studiested
Ranheimsveien.
Tirsdag 24. Intromøtet. Det kom 8-10 nye, en del har i sett igjen, andre ikke. Vi informerte,
viste bilder, spiste kake og pratet. Vi burde fått folk til å betale medlemskontigent på dette
møtet.
27. – 29. Introtur. Det var to nye på turen, en del andre var også med.
Tirsdag 31. Pils & Pizza hos Sigvart. Det kom mange nye og en del gamle. Vi gjorde som
vanlig laget pizza, spiste den og skravlet.
September
Torsdag 2. TP & Kafé på Lukas. Det var en god gjeng som spilte TP og hadde det moro.
Under Dusken stilte oss mange spørsmål om studiefinansiering. Vi fikk dermed vist oss frem
selv om det ikke stod noe om TSSG.
Tirsdag 7. Sykkeltur. Midt i den verste regnperioden var det duket for sykkeltur. To stykker
syklet til Jonsvannet for å se på flyet som skulle heves, men de så bare lekteren.
10. -12. Moskussafari. 11 stykker tok toget fra Trondheim til Kongsvoll og gikk innover vidda
på Dovre. De skal ha hatt det kjempebra, noen falt i elven, men alle så moskus og bildene er
bra. Alle kom helskinnet hjem igjen.
Tirsdag 14. Møte i Ludoklubben SEX. En kom for å spille ludo, det ble spilt en kjapp runde.
Det var gøy, men kanskje litt lite oppmøte?
Torsdag 16. Visemøte. Kun to stykker møtte opp, men det var en koselig kveld med prat og
litt mat.
24. – 26. Nasjonal rover 5-kamp. Ingen dro til Sandnes/Melshei. Noen av oss er blitt litt
gamle og late, andre har nok med studiene…
Tirsdag 28. Kugler & Kægler. Høstens første bowlingmøte, godt oppmøte, ingen utmerkelser.
Mye pizza.
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Oktober
1. – 3. Vedugnad. Åtte stykker var innom på hele eller deler av dugnaden. Vi fikk hugget
masse ved som planlagt. Det ble også mat på alle sammen til slutt.
Tirsdag 5. Pils & Pizza. Hos Steinar i HK12-51, ryktet sier at det var masse folk der, at det ble
spist masse god pizza og at det var hyggelig.
8. – 10. Opptakstur. Utsatt til neste år pga lite påmelding. Vi prøver igjen til neste år…
Tirsdag 12. Avismøte. En liten miniredaksjon satt på Gløshaugen gikk igjennom hva neste
utgave kunne inneholde. Fordelte noen oppgaver og skravlet. Litt kjipt med så lite oppmøte…
Torsdag 14. Kinomøte (omformulering av Vold & Video). Steinar viste ”Den sjette sans” i R4
på Gløshaugen.
Tirsdag 19. Håndarbeidsmøte. Planen var å diskutere leirbålskappe, men siden det kom få og
ingen husket/ønsket å gjøre noe med saken, verken på maillister på forhånd eller på møtet, ble
ingenting gjort med den saken.
22. – 24. Tur fra Vinsmyr til DB. Liten interesse gjorde at det ble tur bare fra lørdag til
søndag. Vi saget/kløyvde resten av stokkene som vi ikke rakk på veddugnaden, ellers spiste
og sov vi. Grillet lammelår i peis er absolutt å anbefale, men ta av fettet før du pakker den i
folie…
Torsdag 28. Speidermøte. Noen unge TSSG-ere arrangerte møte for 4-spannet torsdagen uka
før, derfor ble det ikke noe speidermøte av dette. Vi valgte isteden, på kort varsel, å stikke en
tur på Lukas. Det ble tid til et par halvlitere…
Lørdag 30. Harry-tur til Storlien. Det ble masse kluss med denne fordi Roverstevnet var
samme helgen. Etter mye fram og tilbake, ble det til at ingen dro på Roverstevnet. Det var
heller ingen som dro til Storlien, planlegginga kom litt sent i gang fordi arrangøren ikke visste
hvordan det ble med Roverstevnet og slikt, samt at arrangøren av i Murmansk hele uken før.
Håper hun hadde det fint der.
November
Tirsdag 2. Rutsje- og plaskemøte på Pirbadet. Tre stykker svømte, plasket og rutsjet til det
stengte. Det skal ha vært veldig artig.
Tone mest, Sigvart litt
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Årsmelding Duddelibu
Antall overnattinger har økt noe på grunn av utleie. Sommerleiren sommeren 2004 ga også
bra uttelling (62 overnattinger). Synd at ikke DB brukes mer i semesteret. Kanskje på tide å få
igang en skikkelig DB-gjeng?
Det har ikke vært problemer rundt utleie av DB. Det har ikke vært behov for større innkjøp av
"slitedeler" på grunn av dette. Det er derfor ikke behov for å redusere utleien så lenge det ikke
går utover TSSGerne!
Forrige hytteschæf anbefalte i fjorårets årsmelding at neste schæf (som nå er forrige schæf) at
taket fikk en skikkelig dugnad. På sommerleiren fikk vi skiftet pipebeslag, takpapp og snudd
knotteplasten på den ene halvdelen av taket. Dette bare måtte gjøres siden DB viste tegn til
inkontinens på bursdagsturen. Nå skal denne delen av taket være i orden. Det anbefales at den
andre delen av taket tas i løpet av det kommende året. Den jobben blir ikke så omfattende som
den som allerede er gjort. Det ble ikke brukt penger fra VV-fondet for å dekke kostnadene.
Det er derimot behov for stud.sosiale midler for å finansiere utleggene og for å finansiere den
andre delen av taket.
Det ble holdt to veddugnader. Vi fikk felle trær på Meraaker Brugs områder mellom Sneisen
og avkjøringen til Amdal. Det ble omtrent to favner ved til DB. Dette er delt, kløyvd og
stablet. Det anbefales å bruke Meraaker Brug også neste år siden området rundt DB må få
noen år på å komme seg. Thomas Angells stiftelser vil også ha litt hvile for skogen sin i noen
år fremover.
Schæfen

Årsmelding GibGob RL
Tradisjonelt har GibGobRL hatt ansvaret for utendørsaktivitetene i TSSG. Dette året har det
vært en god del aktiviteter, gjengitt i årsmeldinga til TSSG. Det har for øvrig ikke vært det
store skillet mellom GibGob- og TSSG-arrangementer, i og med at enkeltpersoner har hatt
ansvaret for de fleste arrangementene.
Arrangementene har hatt noe varierende oppmøte, men stort sett bra. Årets vinter-5-kamp
gikk som vanlig av stabelen andre helgen i mars med tre deltagende lag. Stor takk til Yvonne
som tok seg av arrangementet siden jeg var i utlandet.
Årsmøtet ble som vanlig arrangert 1. mai på Kuhaugen, hvor vi tok for oss sak 5 mens vi gikk
igjennom alle de andre sakene.
Hilde, lagleder
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Årsmelding TSSG-Nytt
Siden sist årsmøte har det bare kommet ut tre nummer av blekka, et vanlig nummer hvert
semester og en verveutgave. Mye av grunnen til at det ikke har kommet ut flere blader skyldes
at redaktøren har hatt lite tid både på våren og høsten. Men det har også vært ganske laber
interesse for å få i stand utgivelser; det kommer ikke noe stoff "spontant" fra medlemmene. Vi
er helt avhengige av å få hjelp av medlemmene for å klare å fylle sidene.
Trykking av avisa har vært gjort på enklest og billigst mulig måte, i sene nattetimer og i
mørke ganger på Gløshaugen og HIST. I året som kommer vil trykkeutgiftene trolig bli
høyere enn de har vært til nå, og dette bør det tas høyde for i neste års budsjett.
Reklame i avisa bør det jobbes med i året som kommer.
Alle medlemmene oppfordres til å komme med stoff!
EspenII, Redaktør

Årsmelding Redd Barna
Fra april overtok jeg ansvaret for Redd Barna kontoen og regnskapet tilhørende den.
Hver måned trekkes det et fast beløp, 150 kroner, til Redd Barna. I tillegg kommer det en liten
giroutgift.
Det har vært så som så med innskudd på kontoen. Dette delvis fordi jeg ikke har arbeidet så
mye for å få inn penger, da det hele tiden har vært nok til de faste utgiftene og muligens også
fordi ikke alle ser nytten av denne kontoen?
Siste bilag, 30.09.04, viser at kontoen hadde en saldo på 342,82 kroner.
Regnskap for Redd Barna
Inn
Overført fra forrige regnskapsår
Innskot (gaver, pant)
Renter
Til Redd Barna
Gebyr/porto
Overført til neste regnskapsår
Resultat

Ut
1562,81
600,00
4,01
1800,00
24,00
342,82
-1219,99

Yvonne, Redd Barna mor
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Årsmelding Vise Versa
Det er avholdt 2 visemøter. Om det ble sang og spill er vel heller tvilsomt. Lageret av Vise
Versa 2 (VV2) er fortsatt lettere distribuert. Antallet VV2 som er igjen er derfor noe
omtrentlig (som ifjor). Siden det er anskaffet et stort skap til TSSG-saker blir de tre eskene
(138 bøker) som er lagret hos forrige Visefar flyttet dit.
For Visemor, Espen Berg

Årsmelding Kugler & Kægler
Årets aktivitet i K&K har vært under enhver kritikk. I vårsemesteret ble det avholdt et møte,
men det ble spist pizza på et par møter. I høstsemesteret ble det avholdt ett møte. Her dukket
det plutselig opp mange nye TSSGere! Det var vel 11 stykker som spiste pizza etterpå.
Det ble ikke delt ut nye utmerkelser.
Labantoppen har blitt oppdatert med et par ekstra poser til Espen.
Verv i året som har gått:
Bowler on top:
Espen
Kjeglefant:
Espen
Banemester:
Tone
Kulelager:
Karine
Strikevakt:
Tone
Kuli:
Småsparer:
Banemann:
Splitta personlighet: Tone
De fleste av de bortkomne resultatene fra ifjor ble aldri funnet...
Labantoppen har ikke blitt oppdatert de siste årene, men rekorden er fortsatt på 224 poeng og
ble satt 28.03.2000 av Espen. Laveste innslagspunkt på Labantoppen er 164 poeng, så her er
det absolutt muligheter!
For Strikevakt, Espen Bowler-on-top

Årsmelding Ludoklubben SEX
Ludoklubben SEX har avholdt ett møte, som en slags forsøksordning for å se om det var
interesse. Siden det på høstens møte kom 1 spiller kan man vel si at dette er et møteinnslag
som kanskje kan forsøksvis prøves på en DB tur, men om det virkelig skal ha livets rett, kan
vel diskuteres.
Tone
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Årsmelding A/S Pils & Pizza
Som vanlig har det vært et aktivt år for A/S Pils & Pizza. Høstsemesteret har hatt to møter
med bra oppmøte og i vårsemesteret var det 1 møte. Dette viser at det er et bra møte som
mange synes er viktig. Undertegnede kan bare huske at det har vært mye god pizzabaking og
at alle så ut til å ha det hyggelig.
Tone Hotvedt

Årsmelding Vold & Video
Det har blitt avholdt to Vold & Videomøter i 2004. Møtene var fordelt på hvert av
semestrene, som følger:
• 29.01.04 Vold & video hos Karine
Hvor vi så en film (som ingen husker)
•

14.10.04 Kinomøte i R4 på Gløshaugen
Hvor vi så filmen ”The 6th. Sense” (den sjette sansen)

Sett i forhold til 2003 er dette en dramatisk nedgang på hele 60%.
I 2003 ble det avholdt hele 5 filmmøter. Fordelt slik på forskjellige kategorier:
• 2 vold & videomøter (ett i vår- og ett i høstsemesteret)
• 1 kultur & kinomøte (vår)
• 1 kinomøte (høst)
• 1 pizza & videomøte (høst)
Hva årsakene til denne nedgangen er uklart, jeg har funnet noen mulige årsaker;
• TSSG har i løpet av 2004 blitt mer friluftsorienterte, med flere utendørsmøter, dette
kan ha påvirket hyppigheten av filmmøter.
• Kvalitetsreformen har ført til at studenter må jobbe hardere enn tidligere, noe som kan
ha medført at det er mindre tid til fritidsaktiviteter, og dermed også filmmøter med
TSSG.
• Lånekassens endrede stipendregler, samt Trondheim kinos økning av prisene har ført
til at det er dyrere å gå på kino nå enn tidligere. Dette var en av grunnene til at et
auditorium på Gløshaugen ble valgt foran en kinosal på det siste filmmøtet.
• Interessen for film er fallende grunnet konkurrerende medier som bøker, fotografi og
tekst-tv.
Trondheim 27.10.04
Steinar Hagen
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5-04 Gjennomgang av revidert regnskap
og
6-04 Budsjett
Regnskap og budsjett for TSSG
Inntekter

Kontingent
Renter
Annonser
Stud.sos.mid DB
Stud.sos.mid. TSSG-Nytt
Diverse
Møter/turer
Sum inntekter

Budsjett 03/04 Regnskap 03/04 Budsjett 04/05
2500,00
1500,00
2250,00(1)
50,00
19,54 25,00
500,00
0,00
150,00
8000,00
0,00(2)
8000,00
1000,00
0,00(2)
0,00(3)
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
12350,00
1519,54
10725,00

Utgifter
Gib Gob RL
Papir, porto, gebyr
TSSG-Nytt
Stud.sos.mid. DB
Møter/turer
Diverse
Sum utgifter
Drift/årsresultat

Budsjett 03/04 Regnskap 03/04 Budsjett 04/05
450,00
576,00
450,00
100,00
61,00
75,00
2500,00
878,00
1000,00
8000,00
0,00
8000,00
800,00
437,94
700,00
500,00
660,00
500,00
12350,00
2612,94
10725,00
0,00

-1093,40(4)

0,00

Merknader
(1)

(2)
(3)
(4)

Regner med at vi til neste år klarer å øke medlemsmassen til 30. De to siste årene har
vi sendt ut mail om å betale medlemskontingent et godt stykke ut i semesteret.
Tidligere prøvde man å få ny og gamle medlemmer til å betale kontingenten på
intromøtet. Jeg anbefaler det kommende TSSG-styret å ha dette på minnet til neste
høst.
I år glemte vi rett og slett fristen for å søke om stud.sosiale midler. Jeg anbefaler at det
søkes om midler til Duddelibu til neste år. Søknadsfristen er 1. mars 2005.
Utgiftene ved TSSG-Nytt er så små for tiden, så jeg synes det er unødvendig å søke
om støtte til medlemsavisa vår.
TSSG har såpass mye penger på konto og i kassa at det ikke gjør noe at vi går med litt
underskudd. Men dette bør ikke fortsette.
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Regnskap og budsjett for Duddelibu
Inntekter
Overnatting
Auksjon
Renter
Stud.sos.midler
Diverse (inkl. gaver)
Sum inntekter

Budsjett 03/04
8000,00
0,00
100,00
8000,00
0,00
16100,00

Regnskap 03/04
8540,00
10,00
117,54
0,00
5400,00(1)
14067,54

Budsjett 04/05
9000,00
100,00
100,00
8000,00
0,00
17200,00

Budsjett 03/04
1800,00
400,00
500,00
200,00
300,00
100,00
4500,00
300,00
8000,00
16100,00

Regnskap 03/04
1796,00
0,00(2)
0,00
570,00
789,00(3)
95,00
4656,00
0,00
5503,00(4)
13409,00

Budsjett 04/05
2000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
150,00
5000,00
550,00
8000,00(5)
17200,00

Utgifter
Veddugnad
Lys/lampedeler
Husgeråd/kjøkken
Utstyr/innbo
Brensel
Avgifter/gebyrer
Forsikring/bygsel
Diverse
Prosjekter
Sum utgifter
Drift/årsresultat

0,00

658,54

0,00

Merknader
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Gave fra pensjonerte TSSGere.
Det var bra med lys på DB.
Innbytte av stål- og Al-tank til komposittanker.
Det gjenstår arbeid på den ene delen av taket.
Det ble ikke tildelt stud.sosiale midler for 2003/04.
På grunn av store utgifter med taket bør det søkes om samme beløp for taktekking og
øvrige prosjekt i kommende periode.
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Regnskap fra Vise Versa
Overført ifra forrige regnskapsår
Renter
Salg VV2 og T-skjorter
Overført til neste regnskapsår
Resultat

Inn
Ut
38461,36
490,62
250,00
39201,98
+ 740,62

Totalstatus for TSSG
Eiendeler
Kasse TSSG
Postgirokonto TSSG
Delsum TSSG
Kasse DB
Bankkonto DB
Delsum DB
Sum eiendeler
Bundne eiendeler
Tskjorter
VVfond
Sangbøker
Duddelibu
Baddelibu
Sum bundne eiendeler
Gjeld
Egenkapital

07.11.03
04.11.04
1404,50 1807,50
10732,03
9235,63
12136,53
11043,13
553,50
563,00
5127,48
5776,02
5680,98
6339,02
17817,51
17382,15
07.11.03
04.11.04
0,00 0,00
38461,36
39201,98
12000,00
11750,00
622300,00
657800,00
102400,00
108200,00
775161,36
816951,98
0,00
0,00
834334,13
834334,13
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Revisors kommentar:
Årets regnskap
• Tssg: Godkjent med endringer, regnskapsfører må huske å skrive under
• Duddelibu: Godkjent med endringer
• Redd Barna: Må utsette godkjenning da ingen vedlegg er tilstede
• Vise Versa: Godkjent uten endringer
Generelt
1. Kasserer, regnskapsfører må skrive under regnskapet
2. Legg ved alle nødvendige vedlegg til regnskapet.
3. Kassakvitteringer som skal brukes i regnskapet må være separert fra personlig forbruk.
4. For mye dagligvarer som kjøpes inn skal ikke trekkes fra kassalappen. Hele summen
skal inn i regnskapet.
Notat til neste regnskapsfører:
- Egenkapitalen kan kontrolleres ved å summere fjorårets egenkapital og overføring
(husk fortegn).
- Overføring regnes fra resultatet (debet-kredit) slik at balansen stemmer. Det er viktig å
være nøye på om det er debet eller kredit.
Mandag 08.11.2004
Frode Seland
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7-04 Valg
1. Leder i TSSG
2. 3 styremedlemmer (sekretær, kasserer og nestleder)
3. Hytteschæf
4. Redaktør i TSSG-Nytt
5. Redd Barna-far/-mor
6. Revisor
7. Visefar/-mor

8-04 Eventuelt
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Medlemsliste TSSG pr. 01.11.04
[Medlemslista er fjernet fra webversjonen av årsmeldinga. Kontakt styret om du ønsker den fullstendige årsmeldinga.]
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